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ATA DA REUNIÃO SOLENE DE ENTREGA DOS TÍTULOS DE
CIDADÃO IGREJINHENSE E HONORÁRIO, DESTAQUE
ESPORTIVO, EDUCADOR EMÉRITO E VEREADOR EMÉRITO 2015
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil
e quinze, às dezenove horas, no Plenário Arnio Arnildo
Scherer, reuniu-se a Câmara Municipal de Igrejinha,
sob
a
Presidência
do
Vereador
Josué
da
Rosa
Francischetti e com a presença dos Vereadores Argeu de
Leão e Guto Jardel Scherer, da Bancada do PMDB, Lili
Marlene Girardi, da Bancada do PTB, Rogério Miguel
Pereira da Silva e Jair Antonio Garcia, da Bancada do
PP, Sarafago Pinto Neri, da Bancada do PT e Sergio
Trombetta, da Bancada do PSB. Antes de iniciar a
solenidade,
o
mestre
de
cerimônias
convidou
o
Presidente, Vereador Josué da Rosa Francischetti,
junto com os demais vereadores a se dirigirem ao local
onde está afixada a placa alusiva ao Prêmio “Boas
Práticas de Transparência na Internet” – 2015,
concedido pelo Tribunal de Contas do Estado, para o
descerramento inaugural. Dando início à solenidade, o
mestre de cerimônias convidou para compor a Mesa: Para
presidir a Reunião Solene, o Excelentíssimo senhor
JOSUÉ DA ROSA FRANCISCHETTI, vereador presidente da
Câmara Municipal de Igrejinha, o Excelentíssimo senhor
JOEL
LEANDRO
WILHELM,
Prefeito
Municipal,
o
Excelentíssimo senhor DALCISO EBERHARDT DE OLIVEIRA,
Vice-Prefeito, e os demais Vereadores. Em seguida,
convidou ainda a ocuparem o lugar de destaque junto ao
plenário os homenageados da noite: Sr. JOÃO SELIVIO
FISCHER; Sr. CELIO GIACOMO VENSON; Sr. LUCAS MATEUS
RADTKE e Sra. ELOISA RENATA TROTT. Após, o mestre de
cerimônias ressaltou que Cidadão Igrejinhense, Cidadão
Honorário e Destaque Esportivo é aquele indivíduo que,
além de cumprir seus deveres para com a nação e
Estado, adota o nosso Município como sua pátria mãe,
dedicando-se e prestando relevantes serviços em
benefício da comunidade. Da mesma forma, Educador
Emérito é a pessoa que dedicou vários anos de sua vida
a nobre tarefa de ensinar e que tenha se destacado
pelos relevantes serviços prestados a educação de
nossa comunidade. Vereador Emérito é aquele cidadão
que
no
transcorrer
de
sua
legislatura
prestou
relevantes serviços ao Poder Legislativo e contribuiu
com a cidade de Igrejinha. Portanto, hoje a Câmara de
Vereadores está concedendo estes títulos a quatro
ilustres munícipes, prestando uma justa homenagem
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àqueles que muito contribuíram para o engrandecimento
de nossa querida cidade. Após, foi entoado o hino
nacional. Em seguida, foi lida a biografia dos
homenageados e imediatamente o presidente fez a
entrega dos diplomas de Título de Cidadão Igrejinhense
e Título de Vereador Emérito 2015 ao Senhor João
Selívio Fischer, do diploma de Título de Cidadão
Honorário 2015 ao senhor Célio Giacomo Venson, do
diploma de Título Destaque Esportivo Igrejinhense 2015
ao senhor Lucas Mateus Radtke e do diploma de Título
Educadora Emérita 2015 à senhora Eloisa Renata Trott.
Neste
momento,
passou-se
às
manifestações
dos
homenageados
e
das
autoridades
presentes.
Na
sequência, fizeram o uso da palavra os vereadores
Sarafago Pinto Neri, Argeu de Leão, Sergio Trombetta,
Lili Marlene Girardi e Rogério Miguel Pereira da
Silva, representando suas respectivas bancadas, o
prefeito municipal, Senhor Joel Leandro Wilhelm, o
presidente da Câmara de Vereadores, senhor Josué da
Rosa Francischetti e, por fim, os homenageados da
noite. Concluídas as manifestações, foi entoado o hino
à Igrejinha. Finalizando, o Presidente Josué da Rosa
Francischetti agradeceu a presença das autoridades e
comunidade e aproveitou para reiterar cumprimentos aos
homenageados, convidando a todos a participarem da
Reunião Ordinária na sequência. Nada mais havendo a
tratar, encerrou-se a reunião e a presente ata, que
após lida e aprovada, segue assinada pelos Vereadores
presentes.********************************************
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